AOS TRABALHADORES
NÃO DOCENTES DAS
ESCOLAS DA REDE PÚBLICA

16 Março/ Lisboa

MANIFESTAÇÃO NACIONAL
DOS TRABALHADORES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Inscrições até 14 de Março, às 13h00m
Saída da Sede do Sindicato, às 8h30m
A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública convocou uma
Manifestação Nacional, tendo os Trabalhadores Não Docentes muitas razões
para participar nesta jornada de luta, das quais destacamos:
• Por aumentos salariais e valorização de todas as carreiras;
• Pela contagem do tempo de serviço com Contrato a Termo, antes da entrada nos mapas de

pessoal para efeito de progressão na carreira;
• Pela reposição/criação das carreiras especiais do Pessoal Não Docente;
• Pelo fim do recurso ilegal ao emprego precário para funções com carácter permanente;
• Por uma nova Portaria de Rácios e consequente fim da sistemática falta de pessoal;
• Pelo fim do processo de Municipalização;
• Pela revogação do SIADAP;
• Pelo direito a uma aposentação com dignidade e reposição da fórmula
de cálculo com 36 anos de serviço;
• Pela dignificação do estatuto socioprofissional dos trabalhadores da Administração Pública;
• Pela reposição dos 25 dias de férias e a majoração de acordo com a idade;
• Pela revogação e melhoria das matérias mais gravosas da Lei do Trabalho em Funções Públicas;
• Imediata reformulação da Tabela Remuneratória Única.
A falta de resposta às nossas reivindicações insere-se nas opções políticas do governo para os
trabalhadores da Administração Pública, por isso a Federação apela à participação massiva dos
trabalhadores não docentes das escolas e jardins-de-infância da Rede Pública. Não fiques em casa,
participa na MANIFESTAÇÃO e mobiliza todos os trabalhadores para virem para a rua.

BASTA DE DESPREZO PELOS TRABALHADORES NÃO DOCENTES
PARTICIPA NA MANIFESTAÇÃO NACIONAL!
A LUTA É O CAMINHO!
Sindicato dos Trabalhadores em
Funções Públicas e Sociais do Norte
Rua Vasco de Lobeira, 47/51
4249-009 Porto
tel
fax
email
site

225574060
225507257
geral.porto@stfpsn.pt
www.stfpsn.pt

